
Bemyndigelse af borgere og beskyttelse af deres rettigheder

Unionsborgerskabet er en stor bedrift for det europæiske projekt. Det erstatter ikke det nationale borgerskab: Du er europæisk 
borger, hvis du har borgerskab i en af de 27 medlemsstater. Som unionsborger kan du f.eks. nyde fri bevægelighed inden for 
EU, såvel som politiske og demokratiske rettigheder som at kunne deltage i Europa-Parlamentsvalg.

Den Europæiske Unions borgerskabsrapport
Hvert tredje år rapporter Kommissionen om, hvordan EU-borgere kan nyde godt af sine rettigheder i dagligdagen når de 
arbejder, rejser, studerer eller deltager i EU’s demokratiske hverdag. Rapporten om unionsborgerskabet for 2020 viser tydeligt, 
at unionsborgere i højere grad anvender deres rettigheder, som f.eks. kan ses i den højere vælgerdeltagelse. Samtidig er nye 
udfordringer opstået, ikke mindst i sammenhæng med udbruddet af COVID-19 pandemien. Når du gør dig bevidst om, at du 
er borger i EU, er dette det første trin til bedre at kunne udnytte dine rettigheder.
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Figur 1 - Graden af bekendtskab med begrebet “unionsborger” (% - EU)

Over 90% af respondenterne i 
et Eurobarometer er bekendte 
med begrebet “unionsborger”.
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Figur 2 – Stemmeprocenten til Europa-Parlamentsvalget (2004 – 2019)
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Bevægelsesfrihed, der lader alle unionsbor-
gere bo, arbejde eller studere i hvilket som 
helst medlemsland, er den mest værdsatte 
rettighed iblandt unionsborgere.

Figur 3 – Unionsborgernes frie bevægelighed inden for EU giver over-
ordnede fordele til økonomien i (VORES LAND) (% - EU)

Demokratier afhænger af deres 
borgeres deltagelse. Europæere 
udnytter i højere grad deres valg-
rettigheder, som det kan ses Euro-
pa-Parlamentsvalgene i 2019.

Kilde: Europa-Parlamentet i samarbejde med Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

For yderligere at styrke den demokratiske deltagelse og inklusion agter Kommissionen at...

For at muliggøre fri bevægelighed og at forenkle dagligdagen agter Kommissionen at...

  Opdatere EU-reglerne for mobile unionsborgeres stemmerettigheder i kommunale og europæiske valg. 

  Arbejde tættere sammen med Det Europæiske Samarbejdsnetværk om valg.

  Støtte uafhængig valgobservation.

  Støtte deliberativt demokrati og innovativ borgerdeltagelse i EU’s vedtagelse af nye love.

  Støtte inklusion af unionsborgere i EU-samfund.

  Øge bevidstheden om de vigtige forbindelser mellem kulturelle aktiviteter, tolerance og 
demokratisk deltagelse.

   Opdatere EU’s retningslinjer for fri bevægelighed, der medregner de foranstaltninger, som intro-
duceres pga. bekymringer om folkesundheden og familiemangfoldigheden (“regnbuefamilier”).

   Promovere inklusionen af tværnational e-forvaltning og e-business-løsninger med nyudstedte 
ID-kort. 

   Beskytte unionsborgere i Storbritanniens rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen.

   Støtte udviklingen af rejseplanlæggere, der omfatter flere transportmetoder.
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Beskytte unionsborgere i krisetid

   Fortsætte med at bygge en Europæisk Sundhedsunion og sammen med medlemslandene imple-
mentere EU-strategien for COVID-19-vacciner.

   Gennemgå EU-reglerne for konsulær beskyttelse for at forbedre EU’s og medlemslandenes evne 
til at beskytte europæiske borgere i krisetid.

Mellem februar og maj 2020 hjembragte 
medlemslandene, støttet af Europa-
Kommissionen og den europæiske 
udenrigstjeneste, flere end 600,000 
unionsborgere, der var påvirket af 
rejserestriktioner verden over.

COVID-19-pandemien påvirker os alle, dog på forskellige 
måder. Pandemien understregede også de eksisterende 
uligheder i vores samfund. Europa har responderet på 
mange niveauer, herunder nationale regeringer, industri 
og civilsamfund.

Beskytter og promoverer unionsborgerskabet

Over de sidste tre årtier har flere end 10 
millioner mennesker deltaget i Erasmus+ og 
dets forgængerprogrammer ved at opbygge 
forbindelser og en delt identitet på tværs af EU.

Unionsborgerskab er et symbol på vores fælles europæ-
iske identitet – baseret på lighed, ikke-diskrimination og 
inklusion. Promovering og beskyttelse af de værdier og den 
integritet, som er særligt vigtigt for unionsborgerskabet.

   Fortsætte med at overvåge ‘gyldne pas-ordninger’ for unionsborgerskabet og handle efter behov.

   Foreslå nye foranstaltninger for lighed og imod diskrimination.

   Fremme en fornemmelse af europæisk identitet iblandt unge mennesker via ERASMUS+  
programmet, Det Europæiske Solidaritetskorps og Jean Monnet-aktionen.

   Fortsætte med at overvåge effekten af de restriktioner, der igangsættes under COVID-19 
-krisen på unionsborgerskabets rettigheder og den fair og demokratiske debat.

For at beskytte og promovere unionsborgerskab agter Kommissionen at...

For at beskytte unionsborgere i krisetid agter Kommissionen at...
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